
معده عشرزخم اثني و

زخمي معده، معدهاستزخم آستر در داخلي(كه پوشش
يابد)معده مي رودهايناگر.توسعه از بخشي در كوچكزخم

دوازدهه نام دهدبه گويند،رخ مي عشر اثني زخم آن .به
دارد. قرار معده از بعد درست اثنيدوازدهه زخم دو هر گاهي

معده و همعشر داوبا .رندجود

معده زخم :عالئم
سوزش• حالت با عالئم:درد از شكمييكي درد معده غذازخم خوردن از دوازدهه.استپس گاهيزخم

نمايد مي بيدار خواب از را معده.فرد زخم كه افرادي لذا شود مي بيشتر غذا خوردن با معده زخم در درد
مي الغر دوازدههدردشوند.دارند زخم خوردر غذا دليلبا همين به يابد مي كاهش افزايشدن است ممكن

شود ايجاد .وزن
مدفوع• در خون وجود
مكرر• استفراغ
خوني• كم

ممكن و است عالمت بدون معده زخم ديابتي و مسن افراد در گاهي
نمايند. مراجعه خونريزي با افراد اين است

معده زخم :علل
علت به معده هاي غيزخم التهاب ضد هليكوباكترپيلوريايبوپروفنمانندراستروئيديداروهاي باكتري و

ميو... مشكليايجاد اينكه بدون بخورند توانند مي چيز همه هستند معده زخم داراي كه افراد بعضي شوند.
و حد از بيش اسيد توليد باعث خاصي غذاهاي خوردن بعضي در ولي كنند. شكمپيدا شودرد بيماران.دنمي

خورد از ميبايد معده ناراحتي باعث كه غذاهايي نيزشودن زيادو غذاي خوردن از
نماي بهنپرهيز و شده اسيد حد از بيش ترشح باعث زيرا كمكايجادد معده زخم

بايدكند.مي معده زخم به مبتال كنافراد كننسعي زياد را خود غذاي دفعات د.ند

عشر اثني يا معده :تشخيصزخم
پزشك بيمار حال است.شرح آندوسكوپي راه بهترين تشخيص اثبات براي و كند مي زخم به مشكوك را

از رنگي عكس گرفتن نيست آندوسكوپي به حاضر بيمار اينكه يا نباشد دسترس در آندوسكوپي كه مواردي در
داد. تشخيص را پتپيك زخم توان نمي خون آزمايش با كند. مي كمك معده

اثنيعشرجراحي و معده :زخم
بيماردر زير عشربهمبتالموارد اثني و معده جراحيعملتحتزخم

گيرد: مي قرار

زخمشدنسوراخ▪

شوندهتكراروشديدخونريزي▪

است.معدهخروجيدهانهتنگي▪ نداده جواب آندوسكوپيك درمان كه

ممنوعپتپيك،زخـمشدنسوراخموارددر عملازقبلحتماديگرموارددرولياستآندوسكوپي
است.آندوسكوپي،جراحي ضروري خون آزمايشهاي و

ها :توصيه
مي• معده ناراحتي باعث كه غذايي گونه هر خوردن مختلف،از افراد در غذاها اين شود. خودداري شود

مي باشد.متفاوت

كنيد.• پرهيز وعده يك در اضافي غذاي خوردن از و كنيد مصرف وعده چند در را غذا

نكنيد.• مصرف كند مي بدتر را وضعيت كه غذايي هر

نمائيد.• ميل آرامش با را غذا و باشيد داشته استراحت خوردن ازغذا بعد و قبل دقيقه چند

بخوريد• آرامي به و بجويد خوب را خود .غذاي

يا• و قبل ساعت نيم آب ليوان يك مع3-2خوردن زخم درد تواند مي غذايي وعده هر از بعد دهساعت
دهد. كاهش مداوم طور به را

زياد• را اسيد ترشح سيگار زيرا كنيد خوداري سيگار كشيدن بهاز ابتال احتمال و
مي افزايش را معده دهد.زخم

را• آن دفعات ولي كم را خود غذاي حجم گرسنگي هاي دوره از جلوگيري براي
دهيد. افزايش



ع• شديد درد قيري، يا سياه خوني، مدفوع موارد استفراغدر طبيعي، غير پريدگي رنگ درمان، رغم لي
مراجعه خود پزشك به اسيدها، ضد خاطر به اسهال شروع خانواده، يا خود در زخم عالئم داشتن خوني،

.نمائيد

معده زخم :درمان
سوراخ• زخم، از خونريزي چون عوارضي از جلوگيري خاطر به شديد موارد در بيمارستان، در بستري

ا يا شديدشدگي نسداد

دا• يا آسپيرين مصرف (توقف غيراستروئيدي ضدالتهاب ابيوپروفن)روهاي

هليكوباكترپيلوريمصرف• عفونت بردن بين از براي بيوتيك طبقآنتي
پزشك دستور

داروهاي• حدمصرف از بيش اسيد كردن خنثي به كمك براي اسيد ضد

زخممصرف• ناحيه پوشاندن براي داروهايي

زيره• عسل، بابونهمصرف درو تسريع زخمجهت التيام

پتپيك:زخمبرايمناسبغذاييرژيم
.نداردوجودتيكپپزخمبهمبتالبيمارانبرايخاصيرژيم•

.نكنندمصرفتندفلفلوترشياستبهترافرادهمه•

.استآورزيانافرادهمهبرايالكليمشروبات•

احساسصيخاغذايباچنانچهتيكپپزخمبهمبتالبيمار•
نكند.ابهتركندناراحتي مصرف را غذايي ماده آن ست

است.• مانع بال هم ميوه و ساالد مصرف

است.• مردود كار اين امروزه كه شد مي توصيه بيماران اين براي شير و سخت رژيمهاي گذشته در

و• نمايد ايجاد كليه سنگ و كليوي آسيب است ممكن زياد شير نوشيدن
شود نمي ندارد.توصيه اشكال معمولي مقدار به شير مصرف ولي
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